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 اٌفؼب١ٌخ /       إٌشبغ  اٌزغٍغً 

 

 اٌشاثػ االٌىزشٟٚٔ  ِىبْ أؼمبدٖ اٌزبس٠ـــــــــــــــــــخ

 

ٌطٍجخ اٌشؼٛة  (صوبح ص٠زه  )اٌّشوض ٠ٕظُ ِجبدسح   .1

 .اإلعال١ِخ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ   4/1/2016

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx األسدْ/ ِذ٠ٕخ إسثذ   6/1/2016 .اٌّشوض ٠ٕظُ ؽٍّخ خ١ش إٌٝ ِذ٠ٕخ إسثذ   .2

 ٠م١ُ خزُ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍغ١ذح اٌفبظٍخ دػبء  اٌّشوض  .3

 . أثٛ سِبْ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  10/1/2016

ثبٌؾٛاس : اٌّشوض ٠ٕظُ ٚسشخ رذس٠ج١خ ثؼٕٛاْ   .4

  .اٌؼمالٟٔ،،، ٔؾمك ِبٔش٠ذ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ 11/1/2016

اٌّشوض ٠غزع١ف ؽٍّخ خ١ش ساثطخ ِؾجٟ ٔبدٞ   .5

 . اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  12/1/2016

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ 13/1/2016 .اٌّشوض ٠ٕظُ ؽٍّخ خ١ش ٌغّؼ١خ ساعت ػغٍْٛ  .6

اٌّشوض ٠ٕظُ ؽٍّخ خ١ش إٌٝ ِٕطمخ اٌشغشح فٟ   .7

 .اٌشِضب

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ 19/1/2016

اٌّشوض ٠صذس اٌؼذد األٚي ِٓ ِغٍخ اٌّشوض اٌضمبفٟ   .8

 .ٌىزش١ٔٚخإلاإلعالِٟ ا

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ 20/1/2016

http://www.ju.edu.jo/ar/arabic/home.aspx 

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  20/1/2016 .اٌّشوض ٠ٕظُ سؽٍخ ػّشح ٌطٍجخ اٌشؼٛة اإلعال١ِخ  .9

http://www.ju.edu.jo/ar/arabic/home.aspx 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  21/1/2016اٌّشوض ٠م١ُ خزُ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍفبظٍخ عب١ِخ   .10



  .ؽشة

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  31/1/2016  .فٟ اٌجالغخ إٌج٠ٛخ (2)اٌذٚسح اٌؼ١ٍّخ اٌّزمذِخ   .11

 

فٟ اٌجالغخ  (2)ؽفً رخش٠ظ اٌذٚسح اٌؼ١ٍّخ اٌّزمذِخ  .12

. إٌج٠ٛخ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ 4/2/2016

 

دسط رٕج١ٙبد فٟ فمٗ اٌطٙبسح ٚاٌصالح ٌٍذوزٛس   .13

 .فبدٞ اٌغجٛس 

األؽذ ثؼذ صالح 

 اٌّغشة وً أعجٛع

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 

دسط أؽبد٠ش ِٕزمبٖ ِٓ اٌصؾ١ؾ١ٓ ٌٍذوزٛس ِؾّٛد   .14

 .سش١ذ 

األؽذ ثؼذ صالح اٌظٙش 

 وً أعجٛع 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 

دسط اإلػشاة فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍذوزٛس ِؾّٛد   .15

 .اٌؾذ٠ذ 

اٌضالصبء ِب ث١ٓ اٌّغشة 

 ٚاٌؼشبء وً أعجٛع 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 

دسٚط فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ٚاٌزذثش ٌٍش١خ ِؾّذ ػجذهللا   .16

 . ػجذٖ 

اٌضالصبء ثؼذ صالح 

 اٌظٙش وً أعجٛع 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 

دسٚط ِٛػظخ ػبِخ ثؼذ اٌصالح ٚدسٚط ِزٕٛػخ   .17

 .فٟ اٌفمٗ ٌٍّٕٙذط ِؾّذ عبِٟ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ  وً ٠َٛ ثؼذ صالح اٌفغش 

 

دسط رغ٠ٛذ ٚصٛر١بد ٚإلشاء ٌطٍجخ اٌشؼٛة   .18

 .اإلعال١ِخ ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٌٍغ١ذ فبسط اٌصشاس

األص١ٕٓ ٚاألسثؼبء ثؼذ 

صالح اٌؼصش وً 

 أعجٛع 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ 

 

 لذِزٙب اٌغ١ذح أؽىبَ ا١ٌّشاس: ِؾبظشح ثؼٕٛاْ  .19

 .إوشاَ ػشث١بد 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ   8/2/2016

 

 ٠مذِٙب ٔخجخ اٌّشوض ٠ؼمذ دٚسح فٟ اٌؼٍَٛ اٌششػ١خ  .20

اٌغبِؼخ / ِٓ اٌؼٍّبء األعالء ِٓ و١ٍخ اٌشش٠ؼخ 

 .األسد١ٔخ 

اٌفصً اٌضبٟٔ 

 وً ٠َٛ 2015/2016

 صالصبء ِٓ وً أعجٛع 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ

 

خزُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍفبظٍخ عب١ِخ ؽشة ؽفظبً ػٓ   .21

 .ظٙش لٍت

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  17/2/2016

 

دٚسح فٟ اٌؼٍَٛ اٌششػ١خ ٌزأ١ً٘ أئّخ اٌّغبعذ فٟ   .22

 ، ثبٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌّشوض ٚو١ٍخ اٌشش٠ؼخ فٟ اٌص١ٓ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  1/3/2016

 



 .اٌغبِؼخ األسد١ٔخ 
 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  2/3/2016 .خزُ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ٌألخذ ١ٌٍٝ اٌششثبرٟ  .23

 

 / اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  2/3/2016 .ٌمبء ؽٛاسٞ ِفزٛػ ِغ غٍجخ اٌشؼٛة اإلعال١ِخ   .24

 centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  3/3/2016 .ؽفً رىش٠ُ اٌفبظٍخ اٌذوزٛسح إِٓخ اٌؼم١ٍٟ   .25

اٌّشوض ٠ؾزفٟ ثبٔٙبء غبٌجبد دٚسح غ١جخ إٌشش   .26

 .ٌّزطٍجبد اٌذٚسح 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  6/3/2016

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  15/3/2016 .إفطبس خ١شٞ فٟ اٌّشوض   .27

 

اٌّشوض ٠م١ُ خزّبد عّبػ١خ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ٌىً ِٓ   .28

اٌغ١ذح ثبعّخ اٌؼّشٞ ٚاٌغ١ذح ٔبد٠ب اٌغبِشائٟ 

 .ٚاٌغ١ذح ِش٠ُ شؼجبْ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  22/3/2016

 

اٌّشوض ٠ٕظُ ٌمبًء ؽٛاس٠بً ِفزٛؽبً ِغ غٍجخ اٌشؼٛة   .29

لزافٟ . اإلعال١ِخ رعّٓ ٔذٚح لذِٙب وً ِٓ د

ػبسف ؽغٛٔخ ػٓ فمٗ األل١ٍبد ، . اٌغٕب١ُٔ ٚد

 . ٚأِغ١خ شؼش٠خ ، ِٚأدثخ غذاء 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  23/3/2016

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  24/3/2016 .خزُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌألخذ دا١ٔخ أعبِخ اٌخصبٚٔخ  .30

 

اٌّشوض ٠م١ُ ِأدثخ غذاء رىش٠ّبً ٌالئّخ اٌص١ٕ١ٓ   .31

 اٌّشبسو١ٓ فٟ دٚسح رأ١ً٘ األئّخ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  31/3/2016

 

اٌذوزٛس اٌغٕب١ُٔ ٠ٍزمٟ غٍجخ دٚسح اٌؼٍَٛ اٌششػ١خ   .32

ٌزأ١ً٘ األئّخ ٌزم١١ُ اٌذٚسح ٚ اٌٛلٛف ػٍٝ اٌغٛأت 

  .اٌّخزٍفخ ٌٙب

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  5/4/2016

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  6/4/2016 .ؽفً رخش٠ظ دٚسح اٌؼٍَٛ اٌششػ١خ ٌزأ١ً٘ األئّخ  .33

 

األعزبر ِؾّذ اٌمبئذ ٠ؾبظش ػٓ اٌؾفع اٌغش٠غ ِٓ   .34

 .اٌمشاءح األٌٚٝ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  11/4/2016

 



اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ ٠ٙذٞ ِشوض أثٛ ِٛعٝ   .35

ٌٛاء اٌشِضب ِصبؽف /األشؼشٞ فٟ ِٕطمخ اٌشغشح 

 .ٚوز١جبد د١ٕ٠خ

ٌٛاء /ِٕطمخ اٌشغشح   14/4/2016

 اٌشِضب 

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

 اٌّخذساد ثذا٠خ إٌٙب٠خ: اٌّشوض ٠ٕظُ ٔذٚح ثؼٕٛاْ   .36

ثشػب٠خ األعزبر اٌذوزٛس سئ١ظ اٌغبِؼخ ِٕذٚثبً ػٕٗ 

د أؽّذ ػ٠ٛذٞ اٌؼجبدٞ ػ١ّذ شؤْٚ اٌطٍجخ .أ

ِؾّذ اٌضػجٟ ِفزٟ اٌؼبصّخ .ٚؽبظش ف١ٙب وً د

فبدٞ اٌغجٛس ِٓ و١ٍخ اٌشش٠ؼخ ٚاٌّالصَ أٚي . ٚد

ٔج١ً اٌشٚاشذح ِٓ إداسح ِىبفؾخ اٌّخذساد 

. ٚاٌزض١٠ف 

و١ٍخ / ِذسط اٌىٕذٞ   19/4/2016

 اٌٍغبد األعٕج١خ 

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

http://www.ju.edu.jo/ar/arabic/home.aspx 

 

اٌّشوض اٌضمبفٟ االعالِٟ ثبٌزؼبْٚ ِغ و١ٍخ اٌشش٠ؼخ   .37

فٟ اٌغبِؼخ االسد١ٔخ ٠غ١ش اٌذفؼخ االٌٚٝ ِٓ سؽٍخ 

  .اٌؼّشح ٌطٍجخ اٌشؼٛة االعال١ِخ

  centers ju.edu.jo/ar/ home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  25/4/2016

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

ػطٛفخ إٌّٙذط ػّش اٌٍٛصٞ ِذ٠ش اٌّذ٠ٕخ فٟ   .38

 اِبٔخ ػّبْ اٌىجشٜ ٠ضٚس اٌّشوض اٌضمبفٟ االعالِٟ

ِٚذ٠ش ِٕطمخ اٌغج١ٙخ ٚٚفذ ِٓ اِبٔخ ػّبْ اٌىجشٜ 

د ٔبئت اٌشئ١ظ ٌشؤْٚ اٌى١ٍبد اإلٔغب١ٔخ .ثؾعٛس أ

 .ٚاٌذوزٛس لزافٟ اٌغٕب١ُٔ ِذ٠ش اٌّشوض 

  centers ju.edu.jo/ar/ home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  25/4/2016

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

اٌّشوض ٠غزع١ف ٔذٚح ثؼٕٛاْ اٌشأٞ اٌّغٟء   .39

 .رٕظّٙب ساثطخ ػٍّبء األسدْ .ٌٍّؼزمذاد اإلعال١ِخ

  centers ju.edu.jo/ar/ home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  30/4/2016

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

 

اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ ٚ و١ٍخ اٌشش٠ؼخ ٠ٛدػبْ   .40

اٌذفؼخ اٌضب١ٔخ ِٓ سؽٍخ اٌؼّشح ٌطٍجخ اٌشؼٛة 

 .اإلعال١ِخ

                centers ju.edu.jo/ar/ home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  2/5/2016

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

اٌّشوض ٠ٕظُ ِؾبظشح ثؼٕٛاْ اٌمشاءح اٌغش٠ؼخ   .41

 ٠ؾبظش ف١ٙب األعزبر ػٍٟ ٚاٌخشائػ اٌز١ٕ٘خ

                centers ju.edu.jo/ar/ home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  2/5/2016

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 



  .اٌؾج١شٟ ِٓ عّٙٛس٠خ ا١ٌّٓ اٌشم١مخ 

اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ ٚ و١ٍخ اٌشش٠ؼخ ٠ٛدػبْ   .42

اٌذفؼخ اٌضبٌضخ ِٓ سؽٍخ اٌؼّشح ٌطٍجخ اٌشؼٛة 

 .اإلعال١ِخ

                centers ju.edu.jo/ar/ home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  9/5/2016

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

ٔذٚح فٟ اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ ثؼٕٛاْ ث١بْ   .43

لزافٟ اٌغٕب١ُٔ ، ٚاٌش١خ .  لذِٙب د.ِٕب٘ظ اإلٌؾبد

 .ِؾّذ ػجذهللا ػجذٖ 

                centers ju.edu.jo/ar/ home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  9/5/2016

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

ِؾبظشح ػٓ ِٙبساد فٟ ؽفع اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ   .44

 . لذِزٙب اٌغ١ذح خٌٛخ اٌضاًِ اٌّشوض

                centers ju.edu.jo/ar/ home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  9/5/2016

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

اٌّشوض ٠ىشَ اٌطبٌت ش١ٛث١ٕغ عبٔغ ػٓ غٍجخ اٌذفؼخ   .45

 .اٌضب١ٔخ ِٓ سؽٍخ اٌؼّشح ٌطٍجخ اٌشؼٛة االعال١ِخ

                centers ju.edu.jo/ar/ home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  9/5/2016

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ ٠ؾزفٟ ثزوشٜ اإلعشاء   .46

ٚلفبد إ٠ّب١ٔخ : ؽ١ش ٔظُ ٔذٚح ثؼٕٛاْ .ٚاٌّؼشاط

فٟ عٛسح اإلعشاء لذِزٙب اٌغ١ذح اوشاَ ػشث١بد 

 .ٚاٌغ١ذح ٔغُ اٌغٛلٟ 

 centers ju.edu.jo/ar/ home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  12/5/2016

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

 centers ju.edu.jo/ar/ home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  15/5/2016 .ٚفذ أِش٠ىٟ ٠ضٚس اٌّشوض ٚ ِغغذ اٌغبِؼخ  .47

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

ٔذٚح ػٓ اٌؼٕف األعشٞ فٟ اٌّشوض اٌضمبفٟ   .48

. إِٓخ اٌؼم١ٍٟ ٚ د.  ؽبظش ف١ٙب وً ِٓ داإلعالِٟ

 .عٙبد اٌمعبح 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  16/5/2016

 

اعزعبفخ ساثطخ ػٍّبء األسدْ ِٚغّٛػخ ١٘ئخ   .49

 اٌّؾبعجخ ٚاٌّشاعؼخ ٌٍّؤعغبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ 

  .(األ٠ٛفٟ  )

 / اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  21/5/2016

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌطف١ٍخ   22/5/2016اٌّشوض ٠غ١ش ؽٍّخ خ١ش إٌٝ ِٕطمخ أ٠زبَ غشٔذي فٟ   .50



  .اٌطف١ٍخ 

ِؾبظشح فٟ اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ ثؼٕٛاْ   .51

لزافٟ . د ِؾّذ اٌمعبح ٚ د.اٌؾمٛق اٌضٚع١خ لذِٙب أ

 .اٌغٕب١ُٔ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  23/5/2016

 

ٔذٚح فٟ اٌّشوض ػٓ رٛف١ش اٌّبء فٟ اإلعالَ لذِزٙب   .52

/ ِٓ و١ٍخ اٌشش٠ؼخ  (األٌّب١ٔخ  )اٌذوزٛسح عبسح 

 .اٌغبِؼخ األسد١ٔخ ٚاٌغ١ذح ؽ١بح ثبو١ش 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  30/5/2016

 

ؽغبع١خ اٌشث١غ : اٌّشوض ٠ٕظُ ِؾبظشح ثؼٕٛاْ   .53

ٚاٌشثٛ اٌشؼجٟ لذِٙب اٌذوزٛس ػجذ اٌغجبس د٠ٗ 

 .اعزشبسٞ أِشاض اٌشثٛ ٚاٌصذس ٚاٌؾغبع١خ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  9/6/2016

 

اٌّشوض ٠غ١ش ؽٍّخ خ١ش إٌٝ إٌّبغك اٌشّب١ٌخ ِٓ   .54

  .اٌٍّّىخ األسد١ٔخ اٌٙبش١ّخ

 اسثذ / ِخ١ُ ػضِٟ اٌّفزٟ  9/6/2016

/ ِخ١ُ عٛف ِٚخ١ُ غضح 

 عشػ 

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

ِؾبظشح ثؼٕٛاْ فمٗ اٌص١بَ لذِزٙب اٌغ١ذح إوشاَ   .55

 .ػشث١بد 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  ٘ـ1437/سِعبْ / 1

 

ِؾبظشح ثؼٕٛاْ اٌغزاء فٟ سِعبْ لذِزٙب اٌغ١ذح   .56

 .ٔغُ اٌغٛلٟ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  ٘ـ1437/ سِعبْ / 4

 

ِؾبظشح ثؼٕٛاْ ثبة اٌش٠بْ لذِزٙب اٌغ١ذح إوشاَ   .57

 .ػشث١بد 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  ٘ـ1437/ سِعبْ /8

 

ِؾبظشح ثؼٕٛاْ اٌشؽّخ فٟ سِعبْ لذِزٙب اٌغ١ذح   .58

 .ٔغُ اٌغٛلٟ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  ٘ـ1437/سِعبْ /11

 

ِؾبظشح ثؼٕٛاْ سِعبْ شٙش اٌمشآْ لذِزٙب   .59

 .اٌغ١ذح إوشاَ ػشث١بد 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  ٘ـ1437/سِعبْ /15

 

خزُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍفبظٍخ عب١ِخ ؽشة ؽفظبً ػٓ   .60

 .ظٙش لٍت 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  ٘ـ1437/سِعبْ /16

 

ِؾبظشح ثؼٕٛاْ اٌغزاء فٟ سِعبْ لذِزٙب اٌغ١ذح   .61

 .ٔغُ اٌغٛلٟ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  ٘ـ1437/سِعبْ /18

 



ِؾبظشح ثؼٕٛاْ رفزؼ أثٛاة اٌغٕبْ لذِزٙب اٌغ١ذح   .62

 .إوشاَ ػشث١بد 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  ٘ـ1437/سِعبْ /22

 

ِؾبظشح ثؼٕٛاْ اٌشؽّخ فٟ سِعبْ لذِزٙب اٌغ١ذح   .63

 .ٔغُ اٌغٛلٟ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  ٘ـ1437/سِعبْ /25

 

ِؾبظشاد ٌششػ وزبة اإل٠ّبْ ٌٍذوزٛس ِؾّذ ٔؼ١ُ   .64

 .لذِزٙب اٌذوزٛسح سٔب اٌغال٠ّخ .٠بع١ٓ 

وً أؽذ ٚصالصبء ٚخ١ّظ 

 غ١ٍخ شٙش سِعبْ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ

 

ثشٔبِظ رؾف١ع اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ سِعبْ لبِذ ثٗ   .65

اٌّذسعبد خٌٛخ اٌضاًِ ، ٔغُ اٌغٛلٟ ، : وً ِٓ 

 .ٔبئٍخ ػشث١بد ، ِٕٝ اٌفبػٛسٞ 

غ١ٍخ ا٠بَ األعجٛع خالي 

 شٙش سِعبْ اٌّجبسن 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ

 

غ١ٍخ أ٠بَ األعجٛع ثؼذ  .دسط د٠ٕٟ ٌٍش١خ ِؾّذ عبِٟ   .66

صالح اٌفغش خالي شٙش 

 سِعبْ اٌّجبسن 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ 

 

وً ٠َٛ عجذ ثؼذ صالح  .دسط د٠ٕٟ ٌٍذوزٛس ِؾّٛد اٌؾذ٠ذ   .67

اٌظٙش خالي شٙش 

 سِعبْ اٌّجبسن 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 

وً ٠َٛ أص١ٕٓ ثؼذ صالح  .دسط د٠ٕٟ ٌٍذوزٛس فبدٞ اٌغجٛس   .68

اٌظٙش خالي شٙش 

 سِعبْ اٌّجبسن

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 

وً ٠َٛ صالصبء ثؼذ صالح  .دسط د٠ٕٟ ٌٍش١خ ِؾّذ ػجذٖ   .69

اٌظٙش خالي شٙش 

 سِعبْ اٌّجبسن

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 

وً ٠َٛ أؽذ ثؼذ صالح  .دسط د٠ٕٟ ٌٍش١خ ٔٛػ اٌفعٛي   .70

اٌؼصش خالي شٙش 

 سِعبْ اٌّجبسن

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 

وً ٠َٛ أص١ٕٓ ثؼذ صالح  .دسط د٠ٕٟ ٌألعزبر اٌذوزٛس ِؾّذ اٌمعبح   .71

اٌؼصش خالي شٙش 

 سِعبْ اٌّجبسن

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 



وً ٠َٛ أسثؼبء ثؼذ  .دسط د٠ٕٟ ٌٍش١خ ٔٛػ اٌفعٛي   .72

صالح اٌؼصش خالي 

 شٙش سِعبْ اٌّجبسن

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 

غ١ٍخ شٙش سِعبْ ِب  .دسط د٠ٕٟ أصٕبء اٌزشا٠ٚؼ ٌٍذوزٛس أؽّذ اٌؼٛا٠شخ   .73

 ػذا ٠َٛ األؽذ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 

 ٌألعزبر اٌذوزٛس ششف دسط د٠ٕٟ أصٕبء اٌزشا٠ٚؼ  .74

 .اٌمعبح 

وً ٠َٛ أؽذ غ١ٍخ شٙش 

 سِعبْ اٌّجبسن 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 

وً ٠َٛ صالصبء غ١ٍخ  .دسط د٠ٕٟ أصٕبء اٌزشا٠ٚؼ ٌٍذوزٛس ع١ٍّبْ اٌذلٛس  .75

 شٙش سِعبْ اٌّجبسن

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 

وً أؽذ ٚأص١ٕٓ ٚأسثؼبء  .إفطبس سِعبْ ٌطٍجخ اٌشؼٛة اإلعال١ِخ   .76

ٚخ١ّظ غ١ٍخ شٙش 

 سِعبْ اٌّجبسن 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ

 

سؽٍخ رشف١ٙ١خ ٚإفطبس سِعبٟٔ ٌطٍجخ اٌشؼٛة   .77

 .ِٕطمخ ػ١شا / اإلعال١ِخ إٌٝ عّؼ١خ اٌج١شح اٌخ١ش٠خ 

 1437/ سِعبْ / 10

 ٘ـ 

/ عّؼ١خ اٌج١شح اٌخ١ش٠خ 

 ِٕطمخ ػ١شا 

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

ؽٍّخ خ١ش إٌٝ عّؼ١خ اٌّصجبػ ا١ٌّٕش فٟ ِٕطمخ   .78

 .د٠ش أثٟ عؼ١ذ فٟ إسثذ 

/ ِٕطمخ د٠ش أثٟ عؼ١ذ   ٘ـ1437/سِعبْ/ 10

 إسثذ 

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

اٌّشوض ٠غ١ش ؽٍّخ خ١ش إٌٝ عّؼ١خ سٚاثٟ اٌغٍػ   .79

  .ٌأل٠زبَ

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌغٍػ   22/6/2016

 

اٌّشوض ٠غ١ش ؽٍّخ خ١ش إٌٝ إٌّبغك اٌغٕٛث١خ فٟ   .80

 .اٌٍّّىخ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِؼبْ ٚاٌطف١ٍخ  26/6/2016

 

اٌّشوض ٠غ١ش ؽٍّخ خ١ش إٌٝ ِٕطمخ ٠شلب فٟ   .81

 .ِؾبفظخ اٌجٍمبء 

ِؾبفظخ / ِٕطمخ ٠شلب  29/6/2016

 اٌجٍمبء 

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 



ِشوض ؽىّذ أثٛ خٍف   30/6/2016 .خزُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍذوزٛسح أؽالَ عبٌُ   .82

 اٌمشآٟٔ 

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِؾبفظخ اٌّفشق   3/7/2016 .اٌّشوض ٠غ١ش ؽٍّخ خ١ش إٌٝ ِؾبفظخ اٌّفشق   .83

 

د .أ: ٔذٚح ثؼٕٛاْ فعً شٙش سِعبْ لذِٙب وً ِٓ   .84

ِؾّذ ٔج١ً اٌؼّشٞ ثئداسح اٌش١خ . ثغبَ اٌؼّٛػ ٚد

 .ِؾّذ ػجذٖ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ  سِعبْ 10/6/2016

 

: ٔذٚح ثؼٕٛاْ سِعبْ ػجبدح ٚس٠بدح لذِٙب وً ِٓ   .85

ع١ٍّبْ اٌذلٛس ثئداسح اٌش١خ . د ِؾّذ اٌّغبٌٟ ٚ د.أ

 .ِؾّذ ػجذٖ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ  سِعبْ 17/6/2016

 

ٔذٚح ثؼٕٛاْ فعً اٌؼشش األٚاخش ِٓ سِعبْ   .86

ػجذهللا . إثشا١ُ٘ ثشلبْ ٚ د. د: لذِٙب وً ِٓ 

 .اٌص١فٟ  ثئداسح اٌش١خ ِؾّذ ػجذٖ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ  سِعب24/6/2016ْ

 

خزُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍفبظٍخ ٔبد٠ب اٌغبِشائٟ ؽفظب   .87

 .ػٓ ظٙش لٍت 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  28/6/2016

 

ٔذٚح ثؼٕٛاْ و١ف ٔٛدع سِعبْ ٚأؽىبَ صذلخ   .88

د ػذٔبْ .د ِؾّذ اٌمعبح ٚ أ.أ: اٌفطش لذِٙب وً ِٓ 

 .اٌؼغبف ثئداسح اٌش١خ ِؾّذ ػجذٖ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ   سِعب1/7/2016ْ

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ  ٘ـ1437سِعبْ / 27 .إؽ١بء ١ٌٍخ اٌمذس فٟ ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ   .89

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ  .خطجخ ٚصالح اٌؼ١ذ ٌٍذوزٛس أؽّذ اٌؼٛا٠شخ   .90

 

اٌّشوض ٠م١ُ خزُ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ٌألخٛاد س٠ُ   .91

 .اٌذعبٟٔ ٚ ٔؼّخ ظّشح

ِشوض ؽىّذ أثٛ خٍف   12/7/2016

 .اٌمشآٟٔ 

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

اٌّشوض ٠ؾزفٟ ثزٛص٠غ عٛائض اٌّغبثمخ اٌغ٠ٕٛخ   .92

 ثشػب٠خ األعزبر اٌذوزٛس سئ١ظ ٌؾفع اٌمشآْ اٌىش٠ُ

 .اٌغبِؼخ األسد١ٔخ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  28/7/2016

http://www.ju.edu.jo/ar/arabic/home.aspx 



 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  28/7/2016 .خزُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍفبظٍخ ِجشٚوخ ِغؼٛد ٚادٞ   .93

 

اٌغ١ذح أٚغغزب ِٓ ِشوض دساعبد اٌششق األٚعػ   .94

 .ٌزٛا١ٔب رضٚس اٌّشوض/فٟ عبِؼخ ف١ٍٕٛط 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  17/8/2016

 

اٌّشوض ٠ؾزفٟ ثزخش٠ظ غٍجخ إٌبدٞ اٌص١فٟ اٌمشآٟٔ   .95

 2016ٌؼبَ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِشوض اٌٍغبد / ِذسط سَ   18/8/2016

 

اٌّشوض ٠غزع١ف عّؼ١خ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌمشآْ   .96

 .اٌىش٠ُ 

 / اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  20/8/2016

اٌّشوض ٠غشٞ اٌغؾت ػٍٝ عبئضح ِغبثمخ اٌؼذد   .97

 .األٚي ِٓ ِغٍخ اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  22/8/2016

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ   23/8/2016 .اٌّشوض ٠غزع١ف اٌٍّزمٝ اٌمشآٟٔ اٌؾبدٞ ػشش  .98

http://www.ju.edu.jo/ar/arabic/home.aspx 

اٌّشوض ٠غزع١ف ِؼبٌٟ ٚص٠ش األٚلبف ٚاٌشؤْٚ   .99

 .ٚاٌّمذعبد اإلعال١ِخ فٟ ٌمبء ؽٛاسٞ ٘بدف

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  23/8/2016

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  24/8/2016 .خزُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍفبظٍخ صث١ذح اٌخٌٟٛ  .100

 

رٕٙئخ ٌٍذوزٛس أؽّذ اٌؼٛا٠شخ ثّٕبعجخ رؼ١١ٕٗ ِذ٠شاً   .101

 .ٌٍّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  1/9/2016

 

اٌّشوض ٠جذأ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ ثىض١ش ِٓ اٌخ١ش ٚاٌؼطبء   .102

رعّٓ ؽٍّخ إفطبس ٚؽٍّخ أظؾ١خ اٌؼ١ذ ٚؽٍّخ 

 .اٌؾم١جخ اٌّذسع١خ إٌٝ ِخزٍف ِٕبغك اٌٍّّىخ 

 ثذا٠خ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ 

 1437شٙش رٚ اٌؾغخ 

 ٘ـ

ِخزٍف ِٕبغك اٌٍّّىخ 

 األسد١ٔخ اٌٙبش١ّخ 

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  28/9/2016 .اٌّشوض ٠ؼمذ إعزّبػبً ٌّغٍظ إداسح اٌّشوض  .103

 

اٌّشوض ٠ٕظُ أعجٛػبً صمبف١بً اؽزفبًء ثبٌٙغشح إٌج٠ٛخ   .104

ِٚؾبظشح ثؼٕٛاْ إغالٌخ ػبَ ٘غشٞ عذ٠ذ .اٌشش٠فخ

 .لذِٙب اٌذوزٛس أؽّذ اٌؼٛا٠شخ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  3/10/2016

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ 4/10/2016اٌّشوض ٠ٕظُ إفطبساً خ١ش٠بً ظّٓ فؼب١ٌبد األعجٛع   .105



  .٘ـ1438اٌضمبفٟ اؽزفبًء ثبٌٙغشح إٌج٠ٛخ ٌؼبَ 

ٌمبء رؼبسفٟ ٌجؼط غٍجخ اٌشؼٛة اإلعال١ِخ ِغ   .106

 .إداسح اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  5/10/2016

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx عشػ / ِخ١ُ غضح   5/10/2016 .اٌّشوض ٠غ١ش ؽٍّخ خ١ش إٌٝ ِخ١ُ غضح فٟ عشػ  .107

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  10/10/2016 .خزُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍفبظٍخ فش٠بي دسٚصح  .108

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  13/10/2016 .ؽٍّخ خ١ش إٌٝ عّؼ١خ ساعت ػغٍْٛ  .109

 

ؽٍّخ خ١ش إٌٝ عّؼ١خ األ٠ذٞ اٌىش٠ّخ اٌخ١ش٠خ فٟ   .110

 .اٌشٛٔخ اٌشّب١ٌخ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  13/10/2016

 

ٚفذ ِٓ اٌّذسعخ إٌّٛرع١خ فٟ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ   .111

 .٠ضٚس اٌّشوض ِٚغغذ اٌغبِؼخ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  16/10/2016

 

بسٞ  .112 ّّ  .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  18/10/2016 .خزُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍفبظٍخ س٠ُ فٛصٞ ػ

 

اٌذوزٛس أؽّذ اٌؼٛا٠شخ ٠خطت ػٓ اإلصالػ ٚأصشٖ   .113

 .فٟ ثٕبء اٌّغزّغ فٟ ِغغذ اٌغبِؼخ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  21/10/2016

 

خزُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍفبظٍخ ٔبد٠ب ػجذاٌّغ١ذ   .114

 .اٌغبِشائٟ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  24/10/2016

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  27/10/2016 .اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ ٠خشط اٌفٛط اٌزبعغ ػشش  .115
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 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ِؼبْ / ِٕطمخ دالغخ  26/10/2016 .اٌّشوض ٠غ١ش ؽٍّخ خ١ش إٌٝ ِٕطمخ دالغخ فٟ ِؼبْ  .116

 

ؽفً رىش٠ُ ِذ٠شٞ اٌّشوض اٌغبثم١ٓ األعزبر اٌذوزٛس   .117

 .ػذٔبْ اٌؼغبف ٚاٌذوزٛس لزافٟ اٌغٕب١ُٔ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  15/11/2016

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  17/11/2016 .خزُ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ٌألخذ اٌفبظٍخ عب١ِخ ػب٘ذ  .118

 



اٌذوزٛس ػجذهللا اٌض٘شأٟ ٠ؾبظش ػٓ و١ف رىغت   .119

لٍٛة ا٢خش٠ٓ؟ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  21/11/2016

 

اٌّشوض ٠شبسن فٟ ؽٍّخ اٌشزبء ألً٘ غضح   .120

 .ٚفٍغط١ٓ

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  4/12/2016

 

اٌّشوض ٠غ١ش ؽٍّخ خ١ش إٌٝ عّؼ١خ ص٠ٕت أَ   .121

 .فٟ ص٠ٍٛؼٌأل٠زبَ اٌّغبو١ٓ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx ص٠ٍٛؼ  3/12/2016

 

اٌّشوض ٠ٕظُ أعجٛػبً صمبف١بً ثّٕبعجخ روشٜ اٌٌّٛذ   .122

 رعّٓ ػذح فمشاد ِٕٙب ٔذٚح إٌجٛٞ اٌشش٠ف

فٟ سؽبة اٌٌّٛذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف لذِٙب : ثؼٕٛاْ 

وً ِٓ اٌذوزٛس أؽّذ اٌؼٛا٠شخ ٚاٌذوزٛسح أًِ 

 .إٌؼ١ّبد 

ػّبدح / ِذسط اٌؾغٓ   5/12/2016

 شؤْٚ اٌطٍجخ 

centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  7/12/2016 .خزُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍفبظٍخ ٘ذٔخ ِؾّٛد أثٌٛٛص  .123

 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  15/12/2016 .خزُ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍفبظٍخ وٛصش ؽغ١ٓ  .124

 

اٌّشوض ٠م١ُ ؽفً إشٙبس وزبة ص٠بداد إٌشش فٟ   .125

  .اٌمشاءاد اٌؼشش ػٍٝ اٌشبغج١خ ٚاٌذسح

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  15/12/2016

 

إغالق ِجبدسح صوبح ص٠زه ٌصبٌؼ غٍجخ اٌشؼٛة   .126

 .اإلعال١ِخ 

 .centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  27/12/2016

 

اعزعبف اٌّشوض غٍجخ ِبدح اٌخطبثخ ِٓ لغُ   .127

اثشا١ُ٘ ثشلبْ . أصٛي اٌذ٠ٓ ٌٍفصً األٚي  د

ٌٍزذسة ػٍٝ اٌخطبثخ فٟ ِغغذ اٌغبِؼخ ٚفٟ 

 .اٌّشوض 

 اٌفصً األٚي 

2015/2016  

 / اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ 

اعزعبف اٌّشوض غٍجخ ِبدح اٌخطبثخ ِٓ لغُ   .128

ِؾّذ ٔج١ً اٌؼّشٞ . أصٛي اٌذ٠ٓ ٌٍفصً اٌضبٟٔ  د

ٌٍزذسة ػٍٝ اٌخطبثخ فٟ ِغغذ اٌغبِؼخ ٚفٟ 

 .اٌّشوض 

 اٌفصً اٌضبٟٔ 

2015/2016  

 / اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ



اعزعبف اٌّشوض غٍجخ ِبدح اٌخطبثخ ِٓ لغُ   .129

اثشا١ُ٘ ثشلبْ . أصٛي اٌذ٠ٓ ٌٍفصً اٌص١فٟ  د

ٌٍزذسة ػٍٝ اٌخطبثخ فٟ ِغغذ اٌغبِؼخ ٚفٟ 

 .اٌّشوض

اٌفصً اٌص١فٟ  

2015/2016  

 / اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ

 

 

 

 

 

اعزعبف اٌّشوض غٍجخ ِبدح اٌخطبثخ ِٓ لغُ   .130

اثشا١ُ٘ ثشلبْ . أصٛي اٌذ٠ٓ ٌٍفصً األٚي  د

ٌٍزذسة ػٍٝ اٌخطبثخ فٟ ِغغذ اٌغبِؼخ ٚفٟ 

 .اٌّشوض

اٌفصً األٚي 

2016/2017  

 / اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ

لبَ اٌّشوض ثئصذاس اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّشٛساد   .131

 :ٚاٌّط٠ٛبد ِٕٚٙب 

ثٛعزش اٌّغبثمخ اٌغ٠ٕٛخ ٌؾفع اٌمشآْ  -

 .اٌىش٠ُ 

 .ثٛعزش ِغبثمخ إِزؾبْ فٟ وزبة  -

/ / / 

رص١ُّ اٌّغٍخ اٌٛسل١خ ٌٍّشوض ٚإصذاس اٌؼذد األٚي   .132

 .ِٕٙب 

 / /  ١ٔ2016غبْ 

إٔفزبػ اٌّشوض ػٍٝ اٌؼبٌُ اٌخبسعٟ ؽ١ش لبَ   .133

اٌّشوض ثزذس٠ظ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌزالٚح 

 ٚاٌزغ٠ٛذ ٚاٌمبػذح إٌٛسا١ٔخ ػٓ غش٠ك

فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ دٚي اٌؼبٌُ ِضً  (اٌغىب٠ت  )

 .أعزشا١ٌب ،أِش٠ىب ،ثش٠طب١ٔب، ٚرشو١ب 

/ / / 

رمذ٠ُ اٌّغبػذاد اٌّب١ٌخ ٌٍطٍجخ األسد١١ٔٓ   .134

اٌفمشاء ٌٚطٍجخ اٌشؼٛة اإلعال١ِخ ِٓ غٍجخ 

 .اٌغبِؼخ األسد١ٔخ 

اٌفصً األٚي ٚاٌضبٟٔ 

  2015/2016ٌؼبَ 

/ / 

اعزعبفخ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِٕبلشبد اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ   .135

 .اٌٛاسدح ٌٕب ِٓ و١ٍخ اٌشش٠ؼخ 

 / اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  /



اعزؾذاس دٚساد عذ٠ذح فٟ رؼ١ٍُ اٌزالٚح ٚاٌزغ٠ٛذ   .136

 .ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٚثبٌٍغخ اٌفشٔغ١خ 

/ / / 

 :إغالق اٌّغبثمبد اٌزب١ٌخ  .137

 .ِغبثمخ ؽفع اٌمشآْ اٌىش٠ُ اٌشٙش٠خ  -

 .ِغبثمخ اِزؾبْ فٟ وزبة  -

 .ِغبثمخ ؽفع اٌمشآْ اٌىش٠ُ اٌغ٠ٕٛخ  -

ِغبثمخ اٌؼذد األٚي ِٓ ِغٍخ اٌّشوض  -

 .اٌضمبفٟ اإلعالِٟ 

/ / centers ju.edu.jo/ar/icc/home.aspx. 
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 : رٕظ١ُ إٌٛادٞ اٌزب١ٌخ  .138

 .ٔبدٞ اٌطفً اٌمشآٟٔ اٌذائُ  -

 .ٔبدٞ اٌّشأح اٌمشآٟٔ اٌذائُ  -

 .إٌبدٞ اٌص١فٟ اٌمشآٟٔ  -

 / / وً ٠َٛ عجذ 

اٌّشوض ٠ّٕؼ اإلعبصح فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ػب١ٌّبً فٟ   .139

 .اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خػٓ غش٠ك اٌغىب٠ت 

اٌٛال٠بد اٌّزؾذح  /

 األِش٠ى١خ 

/ 

رُ اعشاء أػّبي اٌص١بٔخ اٌزب١ٌخ فٟ اٌّغغذ ٚرٌه   .140

 إِب ثبٌزجشع أٚ ػٓ غش٠ك أِبٔخ ػّبْ اٌىجشٜ 

أٚ ػٓ غش٠ك دائشح اٌص١بٔخ فٟ اٌغبِؼخ ٟٚ٘ 

 : وب٢رٟ 

د٘بْ ع١ّغ األسصفخ داخً عبؽبد اٌّشوض  -

 .ٚاٌّغغذ 

 ص١بٔخ اٌىٙشثبء اٌخبسع١خ ٌٍّشوض ٚاٌّغغذ  -

 .رش١ُِ ؽغش اٌغٛس اٌخبسعٟ ٌٍغبِؼخ  -

 .رش١ُِ ؽغش ثؼط ٚاعٙبد اٌّغغذ  -

 .رشو١ت ؽّب٠خ ؽذ٠ذ ٌٍّغغذ  -

 .رشو١ت خضائٓ داخ١ٍخ ٌٍّغغذ  -

رشو١ت ٚؽذح فالرش ١ِبٖ ٌٍّغغذ ٌٍّٚشوض  -

 .اٌّجٕٝ رؾذ اٌّغغذ 

 اٌّشوض اٌضمبفٟ اإلعالِٟ  /

 ِغغذ اٌغبِؼخ األسد١ٔخ 

/ 



رأ١ِٓ عضء ِٓ اٌزجشػبد ٌفشػ ِغغذ  -

 .اٌغبِؼخ ثبٌغغبد 

رأ١ِٓ عضء ِٓ اٌزجشػبد ٌزشو١ت اٌطبلخ  -

 .اٌشّغ١خ ٌّغغذ اٌغبِؼخ ٚاٌّشوض

 

 

مساعد مدير المركس الثقافي اإلسالمي لشؤون الجىدة والتطىير 
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